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Trisam styrgrupp Nordanstig 

Datum:  2021-06-01 

Tidpunkt:  8:15-9:15 

Plats:  Skype 

                      
 

Närvarande:  

Bente Sandström, Enhetschef AME 

Helene Tyrén, Processledare SFG 

Anna-Karin Hainsworth, Förbundschef 

SFG 

Anna Gärtzen Fällgren, Sektionschef 

Arbetsförmedlingen  

Kristina Ersson, tf enhetschef IFO 

Anna Fält Skoglund, Enhetschef 

Försäkringskassan 

 

Förhinder:  

Peter Vallin, Rehabiliteringskoordinator 

Harmånger HC 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen 
Helene hälsade välkommen.  

 

Samverkan 
Arbetsförmedlingen hade förberett några rader som finns i PP-

presentationen.  

 

Bente, bidra till att föra fram arbetet framåt – hitta lösningar 

 

Anna (FK) det som är sagt stämmer väl överens med FKs tankar. 

 

Föregående minnesanteckningar 
- GDPR – säkrameddelande/säker epost 

Helene gav en återkoppling om säkra meddelanden och hantering av 

ärendelista inför Trisam. Regionen kommer inte hålla ihop frågan om säkra 

meddelande längre. Regionens lösningsförslag på problemet, att på säkraste 

sätt skicka ärendelista inför Trisam till övriga är att 

rehabiliteringskoordinator kan använda ”säkra meddelanden”. Alternativet 

för mottagare att ta emot meddelandet är i dagsläget endast Mobilt BankID. 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Det är inte aktuellt att öppna upp för autentisering med SITHS-kort, så 

länge inte det löser problemet, det är förenat med en del kostnader för 

Regionen.  

 

Af och FK samt några kommuner har meddelat att de i dagsläget inte kan 

eller inte tagit ställning att använda privat bankid i tjänsteutövning.   

 

Trisam-teamen har löst det genom att ha förmöten via skype där FK bjuder 

in 8 dagar innan Trisam-mötet där uppgifter om aktuella ärenden för Trisam 

och frågeställning delges Trisam-teamet. Det har fungerat väl att delge 

informationen muntligt då det finns utrymme att ställa frågor och de 

upplever stöd i förberedelsearbetet inför Trisam vilken information som är 

viktigt/aktuell att ta fram till Trisam-mötet. 

 

Nordanstigs kommun har inte meddelat svar på fråga om att använda 

bankid, Kristina Ersson tar frågan vidare och återkopplar till Helene via 

mejl. 

 

Samtycke Trisam 

Från och med 10 maj kommer Försäkringskassans handläggare att hantera 

samtycke inför Trisam enligt nedan, efter förmötet där frågeställning och 

individ förmedlas vid remittering av annan aktör. Samtycke och rutin för 

samtycke finns på finsamgavleborg.se 

 

• När annan aktör är remitterande aktör och ett pågående ärende finns 

hos FK tar FK (försäkringsutredare Trisam) kontakt med individen, 

tar in ett samtycke utifrån frågeställningen för att dela information 

med andra aktörer. 

 

• När annan aktör är remitterande aktör och inget pågående ärende 

finns hos FK, individen behöver själv ta kontakt med den 

Försäkringsutredare Trisam som är knyten till Trisam teamet och 

lämna samtycke. FKs Försäkringsutredare Trisam utgår från 

frågeställningen som lämnades på förmötet och tar emot samtycke 

muntligt för att dela information med andra aktörer. 

 

• När Försäkringskassan är remitterande aktör, tar FK alltid in ett 

skriftligt samtycke (FKs egen blankett) och skickar kopia till övriga 

aktörer i Trisam enligt rutin för Trisam.  

 

Rapporteringsverktyget 
Ingen rapportering har kommit in till styrgrupp Nordanstig. 

 

http://www.finsamgavleborg.se/
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Reflektioner från Dialog/Workshop Nästa steg – individinriktade 
insatser 
Anna-Karin (SFG) sammanfattande workshopen, kunskapsbank, 

studiebesök, paraply som håller ihop och att en arbetsgrupp är utsedd. 

 
Anna (Af) vill se en länsgemensam ansökan, vi har samma behov i länet och 

en gemensam ansökan underlättar processen och vid behov görs lokala 

justeringar. 
 

Mål Trisam 2.0 – individers upplevelse av Trisam 
Den punkten hade vi ingen dialog kring i gruppen. 

 

Trisam 2.0 - kvartalsrapport 
Anna (FK) lyfte att de jobbar med individens delaktighet genom fördjupade 

telefonutredningar. Anna reflekterade över den ojämna fördelningen av 

antal ärenden i Trisam teamen och att det är många inställda Trisam möten 

samt kö på några Trisam team. FK ser ett behov av att psykiatrin i 

Hudiksvall medverkar via Trisam. Helene informerade att regionen i sin 

ansökan av Trisam utvecklare har det som mål, Trisam team på alla 

öppenpsykiatriska mottagningar innan utgången av år 2020.  

 

Anna (af) instämmer med Anna (FK) Förmötena har fallit väl ut, ser en brist 

på insatser efter Trisam så bra med fortsatt arbete om nästa steginsats.  

 

Höstens styrgrupper 
26/9 kl 8:30-9:30. 

 

Övriga frågor 
Inget. 

 

En indikatorenkät skickades ut till styrgruppen innan mötet avslutades. 

 

 
Helene Tyrén 

Processledare Trisam 

 

http://www.finsamgavleborg.se/

